
Po letech přišla do Vranovic pravá zima a sníh. Užívají si ho především děti, ať už 
na zahradě mateřské školy při stavění sněhuláků nebo při společném sáňkování s rodiči, 

například v nově vznikajícím parku U Hlinku. S tuhou zimou přichází ale také nepříjemný dým 
z některých komínů. Více o tom v rubrice Starosti starosti.

Foto: Yveta Šturmová

Máme nejvyšší počet 
obyvatel v historii

Třídíme, spoříme, 
šetříme. Pořád víc

Motivační dotace
Nominujte kandidáty
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

vánoční svátky jsou minulostí. Věřím, 

že každý z  Vás je využil k  odpočinku 

a rodinnému klidu. Jsme na počátku roku 

2017, přejme si proto navzájem, aby to byl 

rok, který  každému přinese jen to dobré.

Počátek nastávajícího roku byl a stále 

ještě je, v  době, kdy píši tyto řádky, 

po  několika letech zcela výjimečný. 

Mrazivá zima, sníh a  krásně štiplavé 

slunce, přineslo i  do  naší obce to pravé 

zimní počasí. Určitě jsou spokojeni 

všichni ti, kteří takové počasí dokáží 

využít pro sport, volnočasové aktivity, ale 

třeba i pro práci ve vinohradech. 

Spokojeni jsou jistě i  energetici. 

Spotřeba plynu a  jiných medií pro 

topení stoupá. A  každý z  nás přemýšlí, 

jak dosáhnout toho, abychom kapsy 

dodavatelů plynu, elektrické energie, 

uhlí ale i dřeva, nenaplnili zbytečně moc. 

Každý z nás přemýšlí. Jak topit úsporně, 

a snad i ekologicky. 

S tuhou zimou přichází 

i nepříjemný dým z mnoha 

komínů

Na  úřadě se množí upozornění  

na znečišťování životního prostředí v naší 

obci vlivem neekologického vytápění 

domácností a  provozoven. Kritika často 

směřuje na OÚ a je oprávněná. Stížností 

je méně než v  minulých letech, ale 

stále jsou oprávněné. A  s  nimi přichází 

i požadavky, aby obec konala. 

Radnice a odbory životního prostředí 

mají od  1. ledna novou zákonnou 

pravomoc, vyrazit v  krajním případě 

na  kontrolu až do  domu podezřelého 

a  zkontrolovat, čím topí. Mnoho 

spoluobčanů  o takovéto nové pravomoci 

radnic ví a požaduje, aby byla využívána. 

Jsou radnice, které této pravomoci využily 

rychle a razantně. 

Vedení naší obce žádné domácí 

razie nekoná a ani do budoucna 

je neplánuje. 

Pravdou je, že jsou stále mezi námi 

rodinné domy, ze kterých se vane temný 

dým. A v té letošní výjimečné zimě každé 

nevhodné topení na  sebe upozorňuje 

samo. Je nepříjemné a otravuje okolí.

Každý se asi nyní ptá: a co s tím, když 

radnice kontroly neplánuje? Sousedský 

apel, domluva, vysvětlování, rada, jak se 

zbavit neekologického topení. To je cesta, 

kterou by měl absolvovat každý zastupitel 

a  každý soused, kterému není lhostejné 

zbytečné znečišťování životního prostředí, 

kterému vadí zbytečné znehodnocování, 

pro nás tak výjimečných, zimních 

slunečných paprsků.

Letošní zima je pro Vranovice 

a naše okolí opravdu příznivá, vyhýbá se 

nám inverze, která nás výrazně trápila 

v  minulých letech. Proč bychom si 

takovou zimu měli zbytečně kazit!?

Zlepšování životního prostředí 

pro vranovické není cizí

Vranovičtí občané již prokázali, že 

kvalita životního prostředí jim není cizí. 

Naše obec se v  posledních dvou letech 

pohybuje na  čele obcí v  Jihomoravském 

kraji v třídění odpadu. Za rok 2016 došlo 

opět ke zvýšení vytříděného odpadu. 

Za  celou obec se zvýšil podíl 

tříděného odpadu z  29,83% na  36,97%. 

Počet domácností, které třídí více než 

35% se zvýšil v r. 2016 na 194 (rok 2015: 

180 domácností). Počet domácností, 

které třídí více než 55% se zvýšil z  97 

domácností na 135 domácností v r. 2016. 

Kladný přístup vedení obce a občanů 

k  životnímu prostředí není pro každou 

obec a město samozřejmostí.

Proto si společně važme toho, že 

dokážeme třídit odpad, že za posledních 

5 let bylo v  naší obci vysázeno více než 

200 stromů, že se nám společně daří 

udržovat zeleň v obci i v jejím okolí.

A společně se snažme přesvědčit i ty, 

kteří stále ještě otravují naše ovzduší 

nevhodným topením, že se dá topit 

ekologicky, že vesnické čisté ovzduší 

může být stále příjemnější. 

Věřme, že společný apel je lepší, než 

nepříjemná represe nebo snad nedůstojné 

kontroly v domácnostech.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Parkování na 

chodnících brání 

zimní údržbě

Prosíme všechny obyvatele obce, aby 

v zimních měsících neparkovali auta 

na chodnících. Brání tak zimní údržbě. 

Děkujeme za pochopení.

-red-

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení Rady č. 24/2016 

ze dne 21.11.2016

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila a  předkládá 

k projednání v ZO Rozpočet na rok 

2017.

1.2. Rada obce schválila a  předkládá 

k  projednání v  ZO Rozpočtové 

opatření na r. 2018 – 2019.

1.3. Rada obce schválila vydání zámkové 

dlažby na  vybudování chodníku 

na ul. Školní před RD č. p. 824.

1.4. Rada obce schválila nabídku 

na  na  havarijní pojištění pro 

dopravní automobil pro hasiče 

od  Hasičské vzájemné pojišťovny 

a. s.

1.5. Rada obce schválila termín pro 

zápis do MŠ – 11.5.2017 od 8 hod.

1.6. Rada obce schválila instalaci 

světelného označení sběrny SAZKY 

na budovu na ul. Hlavní č.p. 190.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá smluvně 

zajistit vypracování projektové 

dokumentace na  opravu chodníků  

na ul. Lipová, Školní a na hřbitově.

  T: 30.11.2016, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá vybudovat plot 

v  nádražní uličce dle vypracované 

studie.

 T: 30.1.2017,

  O: starosta, 2. místostarosta

2.3. Rada obce ukládá informovat 

ČD (SŽDC) o  neúnosném 

stavu podchodu na  nádraží ČD 

a současně požadovat nápravu.

 T: 10.12.2016, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o výstavbě bytového domu Doliny.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o výstavbě Parku Hlinek.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o opravě chodníků v nádražní uličce 

a ul. Sadová.

3.4.  Rada obce vzala na  vědomí 

informace od  Generálního 
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fi nančního ředitelství ve  věci nové 

právní úpravy zdanění hazardních 

her. 

Usnesení Rady č. 25/2016 

ze dne 5.12.2016

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila nabídku 

Ing.  Vladimíra Tauchmana 

na  vypracování projektové 

dokumentace na  opravu chodníků 

ul. Lipová, ul. Školní a na místním 

hřbitově. 

1.2. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 13.12.2016

1.3. Rada obce schválila dodatek č. 

5 smlouvy o  dílo se společností 

VAŠSTAV s.r.o.

1.4. Rada obce schválila nabídku 

Ing.  Vrbasové na  osázení 

balkonových truhlíků na  bytovém 

domě Doliny.

1.5.  Rada obce schválila změnu termínu 

u projektu Park Hlinek. 

1.6. Rada obce souhlasí a  doporučuje 

ZO ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2016 o  místním 

poplatku za  provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a  odstraňování 

komunálních odpadů

1.7. Rada obce schválila nabídku 

společnosti EUROVISION 

na  zpracování žádosti o  dotaci 

na  opravu komunikace okolo 

Atraxu.

1.8. Rada obce schválila žádost o dotaci 

z  Ministerstva pro místní rozvoj 

na  opravu komunikace okolo 

Atraxu.

1.9. Rada obce schválila fi nanční 

příspěvek ve  výši 1.000,-Kč pro 

Středisko volného času Pohořelice.

1.10. Rada obce rozhodlo, že stočné 

u nových vinných sklepů v Dolinách 

bude účtováno dle skutečné 

spotřeby vody.

1.11. Rada obce schválila zadávací 

dokumentaci pro výběrové řízení 

na  dodavatele stavby I. etapy 

Vzdělávacího centra.

1.12. Rada obce schválila Plán jednání 

Rady obce na I. pololetí 2017

1.13. Rada obce schválila Odpisový plán 

Základní školy a  Mateřské školy 

Vranovice na rok 2016.

1.14. Rada obce schválila roční odměnu 

pro ředitelku Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat dopracování 

podkladů pro vypsání výběrového 

řízení na  komunikaci a  chodníky 

v ul. Vinohrádky.

 T: 31.12.2016, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá zajistit likvidaci 

nalezeného automobilu bez značek 

a  bez vlastníka, které našla Policie 

ČR v našem katastru.

 T: 31.12.2016, O: Ing. Hladík

2.3. Rada obce ukládá prověřit stížnost 

paní Čechovičové na  rušení 

nočního klidu jejich sousedy.

 T: ihned, O: L. Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na  vědomí zprávu 

o  činnosti Stavební komise 

a životního prostředí.

3.2. Rada obce bere na  vědomí zprávu 

o činnosti CVČ.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o výstavbě bytového domu Doliny.

3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o výstavbě Parku Hlinek.

3.5. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o opravě chodníků v nádražní uličce 

a ul. Sadová.

Usnesení Rady č. 1/2017 

ze dne 16.1.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 4/2016, kde nedochází 

ke  změně celkových příjmů obce 

ani celkových výdajů obce.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu 

o činnosti (zajištění činnosti CVČ) 

s Dagmar Sedláčkovou.

1.3. Rada obce schválila odpis knih 

a vyřazení z  evidence dle seznamu 

ze dne 28.12.2016.

1.4. Rada obce souhlasí s  indikativní 

nabídkou společnosti SBERBANK 

na výstavbu Vzdělávacího centra.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 

o dílo se společností ARBOSTYL 

s.r.o. na  komplexní údržbu stromů 

v katastru obce Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá důsledně 

nahlašovat veškeré kulturní 

a  společenské akce organizované 

obcí společnosti OSA (za soukromé 

akce vždy zodpovídá organizátor 

akce)

 T: průběžně, 

 O: starosta, vedoucí CVČ

2.2. Rada obce ukládá celou 

problematiku kapacity MŠ a podání 

doplnění žádostí na  Krajskou 

hygienu řešit ve spolupráci s právní 

kanceláří JUDr. Macha.

 T: 31.1.2017, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá odstranit zjištěné 

nedostatky z  tématické kontroly 

požární zbrojnice ze  dne 8.12.2017.

 T: 30.3.2017, O: 1. místostarosta, 

Aleš Hanuš

2.4.  Rada obce ukládá zveřejnit 

informace na  podávání žádostí 

o  dotace z  MAS Pohořelicko 

na  webových stránkách 

a ve Vranovickém zpravodaji.

 T: 31.1.2017, O: starosta

2.5.  Rada obce ukládá jednat se 

společnosti SBERBANK o přípravě 

úvěrové smlouvy na  výstavbu 

Vzdělávacího centra.

 T: 30.3.2017, O: starosta

2.6.  Rada obce ukládá provádět kontrolu 

a  koordinaci prací se společností 

ARBOSTYL s.r.o. na  komplexní 

údržbu stromů v  katastru obce 

Vranovice.

 T: průběžně, O: L. Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o zajištění činnosti CVČ na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o výstavbě bytového domu Doliny.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  konání Valné hromady DSO 

Cyklistická stezka  Brno – Vídeň.

3.4. Rada obce vzala na vědomí sdělení 

Katastrálního úřadu pro JmK ve věci 

žádosti o  prošetření majetkových 

záležitostí vedených pod. č.j. PD-

47354/2016/-703 a OR 984/2016-

703

3.5. Rada obce vzala informace 

o  připravovaných výzvách 

na  podávání žádostí o  dotace 

z MAS Pohořelicko na vědomí.

 Usnesení z jednání ZO č. 6/2016 

ze dne 13. 12. 2016

1. ZO schvaluje
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4 ZO schvaluje záměr vybudování 

optické sítě v obci Vranovice. 

1.5 ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku 

ve věci spolufi nancování sociálních 

služeb v  síti ORP Pohořelice pro 

rok 2017.

1.6 ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
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č. 3/2016 s celkovými příjmy ve výši 

31.803.700,-Kč, výdaji ve  výši 

45.137.000,-Kč, fi nancováním 

schodku ve  výši 13.336.900,-Kč 

z poskytnutého úvěru SBERBANK 

CZ, a.s.

1.7. Zastupitelstvo obce pověřuje Radu 

obce k  provedení případného 

Rozpočtového opatření  č. 4/2016.

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 

mimořádný fi nanční dar pro 

rok 2016 ve  výši 12.000,-Kč pro 

organizaci Junák – český skaut, 

středisko Vranovice. 

1.9. ZO zvolilo za  předsedu FV 

Mgr. Pavla Kukletu.

1.10. Zastupitelstvo obce schvaluje 

rozpočet na  rok 2017 s  celkovými 

příjmy ve  výši 75.532.200,- Kč 

a výdaji ve výši 40.804.650,-Kč.

1.11 ZO schvaluje realizaci výběrového 

řízení na dodavatele stavby I. Etapy 

Vzdělávacího centra a  Dalších 

přípravných prací pro zahájení stavby.

1.12. Zastupitelstvo obce schvaluje 

peněžité dary pro Římskokatolickou 

farnost ve  výši 30.000,- Kč, pro 

Myslivecké sdružení ve  výši 

20.000,- Kč, pro Moravský rybářský 

svaz ve výši 20.000,- Kč, pro ČZS - 

vinaři ve výši 20.000,- Kč, pro Svaz 

skautů JUNÁK ve výši 15.000,- Kč 

a  pro Český svaz včelařů ve  výši 

9.000,- Kč.

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtový výhled na  r. 2018 

a 2019.

1.14. ZO zvolilo za člena KV Ing. Olgu 

Audovou.

1.15. ZO schvaluje koupě pozemků parc. 

č. 1637/8 o výměře 37 m2, parc. č. 

1637/9, o  výměře 55 m2, parc. č. 

1638/9 o  výměře 37 m2, parc. č. 

1638/10 o výměře 50 m2 a parc. č. 

1641/18 o výměře 151 m2.

1.16. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Směrnice č. 1/2016 – Zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu.

1.17. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2016 o  místním poplatku 

za  provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

1.18. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán 

jednání na rok 2017.

1.19. Zastupitelstvo obce schvaluje 

měsíční odměnu za  výkon funkcí 

neuvolněných zastupitelů obce dle 

přílohy č. 1,2 a 3 nařízení vlády č. 

37/2003 Sb. v platném znění, takto: 

místostarosta 11.500,- Kč, člen rady 

1.641,- Kč, předseda výboru nebo 

komise 1.442,- Kč, člen výboru 

nebo komise 1.176,- Kč, zastupitel 

599,- Kč. 

1.20. Zastupitelstvo obce Vranovice 

v  souladu s  § 77 odst. 3 písm. b) 

zákona o  obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu několika funkcí 

se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne pouze 

za  výkon funkce, za  níž podle 

rozhodnutí zastupitelstva náleží 

nejvyšší odměna.

2. ZO ukládá
3. ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí

3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí

3.3. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí

3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí

3.5. ZO bere zprávu o výstavbě bytového 

domu Doliny na vědomí

Volné pracovní 

místo referent(ka) 

TIC a vinotéky

Pro turistickou sezónu 2017 hledáme 

pracovníka/ci TIC a vinotéky.

Práce na  dohodu, především 

o víkendech, je vhodná i pro studenty.

Nástup od  dubna 2017. Znalost AJ 

nebo NJ vítána.

Bližší informace: na  tel. č.: 

739 051 137 (Drahomír Dofek)

Nabídky zasílejte na:

Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 

691  25 nebo e-mail: obec@vranovice.eu 

do 28. 2. 2017.

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

únor: 3. | 17.

březen: 3. | 17. | 31.

duben: 14. | 28.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  únor: 15.

 březen: 15.

 duben: 12.

Sklo -  únor: 23.

 březen: 23.

 duben: 15.

Papír -  únor: 1.

 březen: 1.

 duben: 26.

Bioodpad -  únor: 23.

 březen: 23.

 duben: 6. | 20.

MAS Podbrněnsko

Žádejte o dotace

MAS Podbrněnsko připravuje 

vyhlášení výzvy k  podávání žádostí 

o  dotaci z  Programu rozvoje venkova 

2014-2020. Podporovány budou projekty 

zaměřující se na:

1. Investice do zemědělské 

infrastruktury,

2. Investice do infrastruktury 

nezemědělských podniků,

3. Venkovský cestovní ruch.

Bližší informace pro žadatele 

na  internetových stránkách http://www.

podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas. 

Facebook https://www.facebook.com/

podbrnensko/.

Nebo na kontaktu: 

Mgr.  Lukáš Hlavinka, MAS 

Podbrněnsko, Brněnská 2, 691  23 

Pohořelice, mobil: 727  913  261, email: 

hlavinka@podbrnensko.cz.

-hum-
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční v úterý 
23. února 2017 od 19 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice

Aktuality

Máme historicky nejvyšší počet obyvatel. Stagnace trvala dlouhých 50 let

Vytváření podmínek pro rodinnou 

i  bytovou výstavbu, zlepšování 

infrastruktury, rozvoj služeb i  školství, 

bohatý kulturní a  společenský život 

i možnosti volnočasového vyžití. To jsou 

nutné podmínky pro rozvoj obce a  její 

zalidňování. Ve Vranovicích se tomu daří. 

Díky tomu v uplynulém roce opět navýšily 

počet obyvatel a  zapsaly si celkem 2318 

lidí s trvalým pobytem. Oproti loňsku je 

to nárůst o 85 občanů. 

„Bylo to naší prioritou už před deseti 

lety, kdy jsme dostali důvěru obyvatel 

za  vedení a  rozvoj obce a  s  ní také 

odpovědnost. Věděli jsme, že jsou jen dvě 

cesty. Buď nečinně a  pohodlně přihlížet 

tomu, jak mladí lidé odchází jinam 

a  vzdychat, že se na malé obci nedá nic 

pořádného dělat, a  nebo realizovat plán 

rozvoje celé obce a  vytvářet podmínky 

pro dobrý život v ní. Zvolili jsme logicky 

tu pracnější, ale smysluplnější cestu 

a  výsledky se už projevují,“ rekapituluje 

starosta Jan Helikar a  dodává „Je toho 

mnoho, co je třeba dále řešit. Aktuální je 

například spor s  Krajskou hygienickou 

stanicí o kapacitu mateřské školy. Hygiena 

jednorázově, od  stolu, snížila kapacitu 

MŠ o 18 dětí. Začíná se realizovat rozvoj 

vzdělávání. Přestože jsme i na tomto poli 

odvedli velký kus práce, nestačí to, a to je 

z podstaty věci vlastně dobře,“ dodává.

Teprve v posledních krátkých 6 letech 

Vranovice systematicky překonávají 

historický rekord z roku 1961, kdy v obci 

pobývalo 2020 lidí. V  následujících 

desetiletích šla však čísla rychle dolů 

a  obec „vymírala“. Mladí se stěhovali 

za  lepšími podmínkami jinam. Stagnace 

trvala dlouhých 50 let. Až v  roce 2010 

jsme se dostali na  zhruba stejný počet 

obyvatel rekordního roku 1961. Od  té 

doby počet obyvatel roste. Jen v loňském 

roce se v obci narodilo 40  děí.

Přehledová tabulka počtu obyvatel:

Rok 1961 1991 2001 2010 2015 2016
Počet 
obyvatel

2020 1879 1929 2050 2233 2318

Čtěte také: Podrobný demografi cký vývoj 
obyvatel v roce 2016 ve Společenské rubrice

Dagmar Sedláčková

Finanční správa: 

zasílání údajů 

pro placení daně 

z nemovitostí 

na e-mail

Finanční správa zavádí pro poplatníky 

novou službu spočívající v zasílání údajů 

pro placení daně z  nemovitých věcí 

na e-mail namísto složenky.

Poplatník přihlášený k  této službě 

obdrží na  e-mail kompletní informaci 

s údaji pro placení daně. Tato informace 

bude obsahovat obdobné údaje, jaké 

jsou nyní uvedeny na  alonži složenky, 

tj. informace o výši stanovené daně, výši 

nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení 

daně včetně QR kódu, umožňujícího 

platbu daně prostřednictvím 

internetového bankovnictví nebo 

mobilních platebních aplikací.

Zájemce o  tuto službu odevzdá 

nejpozději do  15. března 2017 svému 

správci daně Žádost ve  věci zasílání 

údajů pro placení daně z nemovitých věcí 

e-mailem.

Tato služba je určena výhradně pro 

poplatníky daně, kteří nemají zřízenu 

službu placení daně prostřednictvím 

SIPO a  právnické osoby, které nemají 

zřízenu datovou schránku. Poplatníkům 

přihlášeným k zasílání údajů pro placení 

daně z nemovitých věcí e-mailem nebude 

zaslána složenka.

Více informací a  formulář žádosti 

naleznete pod odkazem bit.ly/2i9sm8V.

-red-

Plán redakčních 

uzávěrek 

Vranovického 

zpravodaje na rok 

2017

Číslo:  Redakční uzávěrka: Vychází: 

1/2017 20. 1. 2017  pá 3. 2. 2017

2/2017 20. 3. 2017 pá 31. 3. 2017

3/2017 20. 5. 2017 pá 2. 6. 2017

4/2017 20. 7. 2017 pá 4. 8. 2017

5/2017 20. 9. 2017 pá 6. 10. 2017

6/2017 20. 11. 2017 pá 1. 12. 2017

Úřední hodiny 

na OÚ Vranovice:

Pondělí: 7:30 - 19:00 h

Středa: 7:30 - 17:00 h

-jan-

Placení poplatků 

od 1. 2. 2017

Oznamujeme občanům, že poplatky 

za  popelnice, psy, obecní zahrádky 

a  za  hrobová místa se budou vybírat 

od středy 1. 2. 2017 v úředních hodinách.

Peníze je také možné zaslat na  účet 

4200136517/6800, jako variabilní symbol 

se uvede číslo popisné a u bytových domů 

i příjmení poplatníků.

Částky zůstávají stejné, za  popelnici 

450,- Kč na osobu, pes 200,- Kč. 

Tříkrálová sbírka

V naší obci uskutečnila v sobotu 

7.1.2016. Koledníci vybrali rekordní 

částku 59.097,-Kč. V loňském roce to 

byla částka 52.566,-Kč, v předloňském 

roce se vybralo 55.079,-Kč. Biskupství 

brněnské děkuje všem za dobrou vůli 

pomáhat lidem v nouzi.
-jan-
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Třídíme líp, spoříme víc. Ukázal rok 2016. Slevu má 3x víc lidí.

Druhý rok třídění odpadu ve Vranovicích přinesl další plusové 

body. Ušetřilo více domácností, obecní pokladna a oddechuje si 

i příroda. V roce 2016 jsme v obci vytřídili celkem na 260 tun 

recyklovatelných surovin a  o  tyto jsme ponížili neekologický 

a  drahý komunální odpad. 

Oproti roku 2015 se třídění 

v  loňském roce zvýšilo 

zhruba o 10 procent.

Ve  srovnání s  „netřídě-

nými“ lety dosahuje fi nanč-

ní úspora k  půlmilionové 

částce. Díky tomu se už 

devátým rokem drží poplat-

ky za  svoz odpadu v  obci 

na  stabilní částce 450,- Kč 

za obyvatele. Mnozí ale pla-

tí ještě méně. 

Oproti loňskému roku totiž také významně stoupl počet lidí, 

kteří dosáhli na  slevu za  velké množství vytříděného odpadu. 

Úlevu 200 korun na  poplatcích si v  roce 2016 vytřídil téměř 

trojnásobek lidí a rodin. Celkem 405 osob oproti loňským 150.

„Ve  Vranovicích jsme tak společně dokázali vyvrátit stále 

opakující se tvrzení, že ochrana životního prostředí je pro 

občany drahá. Výsledky projektu v naší obci však dokazují pravý 

opak. Ušetří obec, ušetří občan a společně také přinášíme i  tu 

pověstnou kapku do moře, která se nazývá zlepšení životního 

prostředí,“ zhodnotil starosta Jan Helikar. 

Naplňuje se tak motto, s  nímž Vranovice do  projektu 

vstupovaly: Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Procento třídění v obci:

2015 2016

procento třídění za obec 29,83% 36,97% 

sleva 100 Kč 162 rodin / 486 osob* 194 rodin / 582 osob*

sleva 200,-Kč 50 rodin / 150 osob* 135 rodin / 405 osob*
* průměr 3 občané na rodinu

Srovnávací tabulky:

rok papír plast sklo bioodpad komunál

2012 19,5 t 24,1 t 12,9 t 0 t 594,4 t

2013 17,27 t 27,34 t  38,9 t 0 t 597,3 t

2014 26,7 t 28,8 t 38,6 t 17,4  t 494,7 t

2015 41,56 t 36,3 t 46,2 t 81,1 t 371,9 t

2016 44,12 t 38,6 t 46,7 t 127,32 t 358,77 t

Rozdíl 2016 - 2012 + 24,62 t + 14,5 t 33,8 t 127,32 t - 235,63 t

Náklady v Kč EKO KOM v Kč Poplatky v Kč

2012 971.319,-Kč 147.575,-Kč 925.109,-Kč

2013 1.012.278,-Kč 262.240,-Kč 951.192,-Kč

2014 1.115.387,-Kč 251.859,-Kč 971.746,-Kč

2015 799.156,-Kč 319.417,-Kč  888.524,-Kč

2016 741.715,-Kč 316.994,-Kč 911.231,-Kč

Rozdíl 2016 - 2015 - 57.441,- Kč - 2.423,- Kč +22.707,- Kč

  Unikátní projekt třídění odpadu přímo v domácnostech 

odstartoval 1. 9. 2014.

  Ostrá verze byla spuštěna v lednu 2015.

  Rok 2016 byl druhým uceleným rokem, který přinesl další 

pozitivní výsledky.

  Projekt slouží mnoha obcím a městům jako vzorové řešení 

a inspirace.

  Pro obyvatele je stále otevřený a opozdilci se mohou zapojit 

kdykoliv přihláškou na OÚ.

Dagmar Sedláčková

Internetové stránky Obce Vranovice. Denně 200 lidí

V  loňském roce 2016 navštívilo webové stránky obce bez mála 78 tisíc lidí. 

Přestože je to úctyhodné číslo, jedná se o nejnižší návštěvnost za posledních 5 let. 

Největší vrchol návštěvnosti zaznamenaly statistiky v roce 2013, kdy na web přišlo 

86 a půl tisíce lidí. Tam se vzrůstající tendence zastavila. Denně si obecní web čte 

v průměru kolem 200 lidí. Děkujeme za váš zájem.

Meziroční srovnávací statistika návštěvnosti www.vranovice.eu podle auditu TOP list:

Návštěvnost 
webu

2009 2010 
nový web od 08

2011 2012 2013 2014 2015 2016

rok 15.600 23.000 55.000 79.000 86.437 79.254 82.485 76.786

měsíc 1300 1.916 4.583 6.583 7.203 6.605 6.874 6.399

den 43 64 152 219 240 220 229 213

Ocenění - - Zlatý erb 1. místo 
el. služba

Zlatý erb 2. místo Zlatý erb 2. místo 
+IPv6 a DNSSEC 

- - -

-hum-
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Víte o někom výjimečném? Nominujte ho na Motivační dotaci

Jsou pracovití, uznávaní ve  své 
profesi, úspěšní sportovci, nebo třeba 
někomu zachránili život. Může to být 
kolega z práce, spolku, spolužák ze školy 
nebo životní partner, jejichž činnost 
vnímáme  už samozřejmě. A  přesto 
svým konáním reprezentují naši obec 
a zaslouží si pozornost a odměnu. Může 
to být skupina lidí, tým. 

Dejte o  nich vědět a  nominujte je 
na cenu Motivační dotace, kterou letos 
už počvtrté vyhlašuje Obec Vranovice. 

Uzávěrka je již 28.2. 2017

Jaká jsou kritéria?
Významné a  mimořádné dosažené 

úspěchy a  reprezentace obce Vranovice 
v  roce 2016, na  krajské, celostátní 
a  mezinárodní úrovni. V  jakémkoliv 
oboru a profesi.

Dotaci lze čerpat na  pořízení 
hmotných předmětů určených k  výkonu 

činnosti daného spolku, organizace, či 
jednotlivce.

Slavnostní předání dotace starostou 
a radou obce proběhne v dubnu 2017.

Návrh musí obsahovat:
• Odůvodnění návrhu na dotaci
• Dokladovatelná ocenění za  daný 

rok
(např. formou medaile, diplomu, 
certifi kátu, atp.)

Návrhy posílejte do  28. února 
2017 na adresu:

OÚ Vranovice, Školní 1, 691  25 
VRANOVICE, nebo na  e-mail: klutura@
vranovice.eu 

Pozn. Dotace je jednorázová, max 
do  výše 50.000 Kč, není nároková 
a  nevztahuje se na  pouhou účast (bez 
jakýchkoliv kvalifi kačních povinností) 
v  soutěžích, setkáních a  podobných 
kláních. Na dotaci nevzniká právní nárok.

Oceněni již byli:

2015 Filip Zedníček a  Marek 
Suchánek – neváhali, a  rychle 
poskytli spolužákovi první 
pomoc.

2014 Jan Rohrer - za  dlouholetou 
práci v  Hasičském záchranném 
sboru ve  Vranovicích a  za  jeho 
práci s mládeží. 

 Marek Mazuch - za  vynikající 
studijní výsledky a  reprezentaci 
školy a  obce na  školních 
vědomostních soutěžích 
a olympiádách. 

2013 Pavel Pláteník - za  mimořádné 
úspěchy, kterých dosáhl 
ve  sportu silového trojboje 
a  za  dlouholetou, příkladnou 
reprezentaci obce na  národních 
i mezinárodních soutěžích.

-hum-

Z redakční pošty

IDS Jmk 

Od 11. prosince 2016 platí „nový jízdní 

řád“. Týká se vlaků, autobusů a MHD nejen 

v  Brně. Nemějte strach, nic se nezměnilo! 

Systém je, dá se říci, zaběhlý a  jakákoliv 

změna nemožná. Návrhy na  zlepšení či 

zkvalitnění dle níže uvedené konvence 

se vyřizují zdůvodněním - proč to nejde. 

Během prázdninových výluk jsme měli 

možnost několikrát za  den využít nových 

souprav. Občané, hlavně se sníženou 

pohyblivostí se ptají, proč si nemohou zajet 

do  Brna např. na  invalidním vozíku. 

Přitom přes Vranovice nové soupravy jezdí, 

ale ve Vranovicích nezastavují. Vranovicím 

má stačit kvantita spojů, nepotřebují 

kvalitu a  rychlost. Tyto nové soupravy 

přijíždí do  Šakvic s  náskokem i  více jak 

5 min. Přestup s  přípojem v  Šakvicích je 

možný jen jednou za  den v  odpoledních 

hodinách. Ve  Vranovicích by šlo přestoupit 

z  a  na  končící vlaky. V  opačném směru, 

do  Brna, si stejnou dobu odstojí vlaky 

v  Horních Heršpicích nebo na  vjezdu 

do Brna, kde je nedostatek kolejí u nástupišť 

a jedou za osobním vlakem. Chcete o víkendu 

cestovat směrem Břeclav a  dále? Buď si 

přivstanete a  využijete první ranní spoj 

ve 4:45, nebo jedete až za 3 hodiny tj. v 7:45 

hod. Přitom Vranovicemi projíždí vlak cca 

6:50! Navštěvuje Vaše dítě školu v Břeclavi? 

Připravte ho na to, že stráví každý den i více 

jak hodinu čekáním na spoj domů nebo si pro 

něho budete jezdit autem do Šakvic. Vím, že 

provázat všechny spoje není možné. Jedna 

ukázka vyřízení požadavku na  umožnění 

přestupu. V  Pohořelicích byl nezaručený 

přestup – ze Znojmo (linka 108) příjezd 

H:25 a  odjezd do  Hustopečí (linka 164) 

H:25. Řešení – posunul se odjezd linky 

164 na  H:23. Autobusy se většinou míjí 

u nástupiště. Přestup na 108 do Brna mezi 

105 z  Mikulova je zachován i  za  cenu 

několikaminutového čekání.

Protože moje dopisování s KORDISem 

by vydalo již na menší knihu, rozhodl jsem se, 

již jízdní řády nepřipomínkovat. K napsání 

tohoto příspěvku mě vyprovokoval rozhovor 

s  Ing.  Alešem Stejskalem, předsedou České 

asociace organizátorů veřejné dopravy 

v  Železničáři č.22 z  3.11.2016. Je zde 

uvedeno: Cestující přiláká jen kvalitní 

integrovaná doprava. Páteří se železniční 
doprava stává tehdy, pokud nabídne 
dostatečně kapacitní, rychlé a  komfortní 
spojení, kterým předčí dopravu 
autobusovou a  vytvoří alternativu 
i k dopravě individuální. Z pohledu občana 

je jízdné v IDS i přes příspěvky měst a obcí 

drahé. Při cestování osobním automobilem 

stačí již obsazení dvěma osobami a cesta vyjde 

levněji a trvá ve většině případů poloviční 

dobu. Hlavně při cestování do  okrajových 

částí Brna. Např. v Brně Horních Heršpicích 

vystupovalo a nastupovalo v pracovní dny 

cca 300 cestujících. Po zrušení zastavování 

vlaků směr Brno (kromě dvou ranních 

vlaků) a z Brna hodinový takt, přesedly více 

jak dvě třetiny do aut.

Citace z KONVEKCE čl.2.1...s cílem 

zajišťovat účelnou, efektivní a  kvalitní 

dopravu obsluhu území. Čl.2.2....trvale 

rozvíjet a  zkvalitňovat služby veřejné 

osobní dopravy v území IDS JMK, udržet 

a  zvyšovat podíl veřejné osobní hromadné 

dopravy … Současný stav minimálně těmto 

dvěma článkům konvence nevyhovuje. 

Vybíral O. st.
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Okna školy dokořán

Den bez palmového 

oleje

1. únor - „Den bez palmového 

oleje“ může být začátkem naší globální 

odpovědnosti.

„Dnem bez palmového“ oleje jsme 

navázali na  úspěšnou akci „Den, kdy 

řekneme fi rmám, že tu nechceme jejich 

výrobky s  palmovým olejem“, která se 

konala před rokem – 1. února 2016.

Češi se stali vzorem pro celou Evropu.

Podařilo se problematiku palmového 

oleje dostat do  povědomí dvou třetin 

populace České republiky. Proč je právě 

Česká republika nejlepší v Evropě?

  obsah palmového oleje je jasně 

vyznačen na obalech

  fi rmy ustupují od  používání 

PO (některé fi rmy od palmového oleje 

zcela ustoupily, a  některé jej alespoň 

omezily či hledají alternativy – Emco, 

Bohemia, Zemanova pekárna,….)

  výborná informovanost široké 

veřejnosti (nejen výrobci, ale 

i  restaurace, školy nebo třeba 

zoologické zahrady zcela vyřadily 

výrobky s  palmovým olejem ze 

své nabídky a  šíří informace o  této 

problematice, ať už popisem výrobků 

nebo v  rámci vlastních osvětových 

aktivit).

  o  problematice PO  se mluví v  TV, 

probíhají jednání s vládou.

Naše škola je členem Koalice proti 

palmovému oleji od podzimu 2015. A co 

momentálně chystáme? Na škole probíhá 

fotosoutěž obalů potravin označených 

vlastním logem „bez palmového oleje“, 

dále 1. února se žáci zapojili do  Dne 

bez palmového oleje, a  v  obchodě CBA 

(bývalý Toncr) byly cca týden označeny 

výrobky bez palmového oleje (tedy 

alespoň většina) a  pro zákazníky byly 

nachystány základní informace o  dané 

problematice.

A  proč o  tom mluvíme? Protože 

právě teď můžeme aktivně ovlivnit dění 

na  druhé straně planety. Prosíme vás 

proto, zkuste jeden den, klidně i  dva, 

tři, pět nebo také každý den žít bez 

palmového oleje – bez výrobků, které ho 

obsahují.

1. únor - „Den bez palmového 

oleje“ může být začátkem naší globální 

odpovědnosti.

Dejte vědět přátelům na  sociálních 

sítích

Další info zde:

http://stoppalmovemuoleji.cz

http ://s toppalmovemuole j i . cz/

denbezPO.php

ht tp : / /andi l a s t . r a j ce . idnes . cz/

LOGA_-_bez_palmoveho_oleje/

Mgr. Andrea Lastomirská,
koordinátorka EVVO ZŠ Vranovice

Mezi odpo a dopo 

zůstanou žáci 

v teple

Od pondělí 9. ledna 2017 je možnost 

zůstat ve  škole mezi dopoledním 

a odpoledním vyučováním ve třídě 8. A. 

Platí pro zimní období, slušné chování 

je podmínkou, žáci se budou zdržovat 

ve třídě 8.A. Žákům bude umožněn vstup 

max. do 13:45 h, pak už počkají na běžný 

režim při odpoledním vyučování. 

-ben-

Vánoční turnaj 

ve vybíjené

V příjemné předvánoční atmosféře se 

ve středu 21. 12. 2016 žáci 2. stupně utkali 

v kapitánské vybíjené. Družstva tvořila 13 

žáků příslušné třídy a  každé družstvo si 

zahrálo 4 zápasy po dvou setech. Je jasné, 

že v  určité výhodě byli starší žáci, kteří 

jsou zkušenější a  možná i  více sehraní, 

ale mladší byli zase rychlejší a mrštnější. 

Některé zápasy byly velmi vyrovnané. 

Konečné pořadí nebylo do poslední chvíle 

jasné a  bylo potřeba bojovat o  každého 

vybitého i nevybitého hráče. Na 1. místě 

se nakonec umístila 9.A, na 2. místě 6.B, 

která odehrála s  9.A zcela vyrovnané 

utkání, na 3. místě 8.A, 4. byla 7.A a na 5. 

místě 6.A. Všichni zúčastnění předvedli 

opravdu dobré sportovní výkony. Celý 

turnaj se odehrál v přátelském a fair-play 

duchu a věřím, že si jej žáci užili.

Foto k  dispozici na: http://

renatasport.rajce.idnes.cz/Vanocni_

turnaj_ve_vybijene/ 

Renata Karpíšková

Plavání utužuje 

zdraví dětí

S plaváním můžeme začínat v každém 

věku, nikdy není pozdě. Proto jsme se 

rozhodli přijmout nabídku plaveckého 

výcviku v  bazénu v  Hustopečích pro 

předškolní děti. Této aktivitě se věnujeme 

už čtvrtým rokem. Zjistili jsme, že plavání 

je prospěšné pro imunitu, děti jsou 

odolnější vůči nemocem.
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Foto: Yveta Šturmová

Cvičitelky vedou výuku citlivě, 

spolupracují s  učitelkami tak, aby byl 

brán zřetel na individuální potřeby dítěte. 

Pomocí her, básniček a písniček učí děti 

základním plaveckým dovednostem 

a  především pak, nebát se vody. Výuka 

probíhá jak v  malém, tak i  ve  velkém 

bazénu, obsahuje deset lekcí v režimu 1x 

týdně. Každý plaváček dostane na  závěr 

vysvědčení o  absolvování kurzu. Plavání 

se stává velmi oblíbenou aktivitou, děti si 

mezi sebou sdělují zážitky a tím podporují 

zájem ostatních kamarádů o tuto činnost.

Monika Galbavá

Komunikace s dětmi 

Pozvánka

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem 
společnosti EDUin, o.p.s. pozvala 
u  příležitosti otevření nového 
EDUpointu, tentokrát v Hustopečích, 
k  naší první besedě. Jde o  prostor, 
místo k  setkávání nejen s  odbornou 
veřejností nad tématy napříč 
vzděláváním. První naše setkání 
se ponese v  duchu komunikace 
„Mluvíme spolu, ale nerozumíme si“. 
Čekají na Vás odborníci i lidé z praxe, 
kteří Vám osvětlí, jak lze nenásilnou 
komunikací ovlivnit atmosféru 
ve školním prostředí, co může přinést 
do  našich vztahů, jak může přispět 
ke vzájemnému porozumění.

Těšíme se na Vás už 7. února 2017 
v  17 hodin v  prostorách Městské 
knihovny Hustopeče.

Hana Bednaříková
koordinátorka EDUpointů

Aktuální dění v ZŠ a MŠ Vranovice sledujte 
na www.skolavranovice.cz
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Obecní knihovna

Nové za staré. V knihovně je na 330 nových titulů a výprodej

Čtenáři si mohou libovat. Rok 2016 přinesl do  knihovny 

na 330 nových titulů, které zakoupila obec za zhruba sedmdesát 

tisíc korun. Společně se zapůjčenými knihami z  výměnného 

fondu v Břeclavi, se tak mohli pročítat celkem 860 novými tituly, 

které oživily základní nabídku knihovny. Ta disponuje  zhruba 

8 tisíci knihami. Současně byly vyřazeny zastaralé nebo málo 

půjčované svazky. Ty teď knihovna prodává za  symbolickou 

cenu 3 korun za kus.

Obec zahájila obnovu knižního fondu v roce 2016 z důvodu 

zastaralosti. I  letití čtenáři často tvrdili, že už mají všechno 

přečtené.

„Máme zájem o  kvalitní tituly a  žádané knižní novinky 

na  trhu. Nejde nám o množství, ale o kvalitu. Výběr je už ale 

na knihovnících,“ dodává starosta Jan Helikar. Podle něj bude 

tento rok výměna knihovního fondu pokračovat v  obdobném 

rozsahu.

Nových knih se dočkaly všechny věkové kategorie a zájmové 

skupiny čtenářů. 

Výprodej knih za 3,- Kč

Vyřazeno bylo naopak na  1100 knih, které v  knihovně 

zůstávaly bez zájmu a  zabíraly místo. Zájemci si je mohou 

vybrat a zakoupit za pouhé tři koruny v půjčovní době knihovny.

Přehled o knižních novinkách je k dispozici na webu obce 

v  sekci knihovna, kde je k nahlédnutí ON-Line katalog knih 

s možností jejich rezervace.

O hračky je zájem

S  odezvou se setkal také projekt 

Půjčování hraček, který obec spustila 

v září 2015. Zatímco v předchozím roce 

si zájemci půjčili 140 hraček pro své děti, 

v roce 2016 to bylo už 250 výpůjček. To 

je v  průměru jedno půjčení na  každý 

pracovní den. 

V  nabídce je více jak sedmdesát 

druhů hraček a speciálních a sportovních 

pomůcek, které pořídila obec za více jak 

70 tisíc korun. Dvaceti tisíci korunami 

přispěl Jihomoravský kraj. 

Vyberou si nejmenší děti, mládež 

i  dospělí. K  dispozici jsou i  pomůcky 

pro rozvoj představivosti a  logického 

myšlení, rozvoj slovní zásoby, stolní hry 

a  další. Zapůjčit lze ale třeba pétanque, 

tenisové rakety, badminton skateboard, 

elektronické šipky nebo dětskou skládací 

postýlku, či sedací krosnu na záda. 

Podobnou službu v  Jihomoravském 

kraji  nabízí jen brněnská knihovna Jiřího 

Mahena. 

Seznam hraček najdete na  webu 

v sekci knihovna nebo osobně v knihovně.

-hum-heg-

Meziroční srovnávací statistika knihovny

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Návštěvnost celkem 3755 4840 7121 7275 5761 5994 2170 2890

Registrovaní uživatelé 151 211 222 253 261 268 223 194

- z toho do 15-ti let 57 88 84 111 126 141 104 83

Počet výpůjček 7222 8564 10489 10206 9035 9543 8197 7541

- z toho děti 1029 1469 2507 2510 2329 1622 1247

- z toho dospělí 5195 4848 6249 5922 5112 5821 5725

- z toho časopisů 998 1247 1733 1775 1594 754 569

Využití PC v knihovně 461 502 563 576 544 537 158 108

Knihovní fond 9661 8147 8167 7865 8020 8280 8539 7718

Návštěvnost webu knihovny 716 1310 2156 3385 3411 3983 5629 5922

On-line katalog využití 
(od 2009) 

325 3901 3232 407 1196

Akce pro veřejnost 26 26 26 14 15 17 10 12

Výměnný fond 909 530

Půjčování hraček (od 2015) 141 250

Personální změny 

v knihovně a CVČ 

nekončí

Nová vedoucí CVČ Jana Rozková, 

která nastoupila k 1. 12. 2016 se na nové 

pozici dlouho nezdržela, důvodem je 

radostná rodinná událost a  s  ní spojená 

dlouhodobá nemocenská. Nezbývá, 

než popřát vše dobré. V  současné době 

probíhá nové výběrové řízení na  tuto 

pozici.

-hum-

Půjčovní doba knihovny 

Pondělí ................. 15 – 19 hodin

Úterý ................................ zavřeno

Středa ................... 08 – 12 hodin

Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin

Pátek ..................... 16 – 19 hodin

e-mail: knihovna@vranovice.eu

tel.: 519 433 307
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Římskokatolická farnost

Příprava na svátost 

biřmování

V  lednu se vranovickou farností 

rozbíhá příprava na  biřmování. Svátost 

biřmování nebo také svátost křesťanské 

dospělosti, z  latiny „confi rmatio“ – 

utvrzení, je jedna ze sedmi svátostí 

římskokatolické církve. Touto svátostí 

se připomíná vylití Ducha svatého, jak 

bylo kdysi uděleno apoštolům v  den 

Letnic. V  důsledku toho přináší vzrůst 

a  prohloubení křestní milosti, pevněji 

spojuje člověka s  Kristem a  rozmnožuje 

v  něm dary Ducha svatého. Svátost 

biřmování byla ve Vranovicích naposledy 

udílena v roce 2007. Tuto svátost mohou 

přijmout pokřtění katolíci starší 15 let. 

Příprava probíhá každou sobotu v 16:20 

hodin na faře ve Vranovicích a je možnost, 

ještě se přihlásit.

Ilona Kukletová

Schůzky na faře 

nejen pro 

ministranty

Děti, které chodí do školy, mají jednou 

za 14 dní po mši svaté možnost zúčastnit 

se schůzek na faře. Tyto jsou sice nazvány 

ministrantské, ale jsou určeny pro všechny 

děti, které chodí do  kostela a  chtějí 

občas s něčím pomoci na mši. Námětem 

schůzek je, kromě hraní her a  mlsání 

dobrot, vždy povídání o tom, co se děje při 

mši svaté v kostele. Děti, které pomáhají 

v kostele, mají také svoji bodovací tabuli 

s dlouhodobou hrou, a na konci školního 

roku se pak vyhodnocují nejšikovnější 

pomocníci. 

-kuk-

Perníkový betlém 

lákal

Díky nápadu paní Vybíralové mohli 

při letošní oslavě vánočních svátků 

ve  vranovickém kostele všichni, kdo 

přišli, ucítit krásnou vůni perníčků, která 

provoněla celou přední část kostelní lodi. 

V kostele byl k vidění kromě tradičního 

velkého betléma také betlém perníkový. 

Naše oči tak mohly obdivovat umění 

malých i  velkých cukrářů a  cukrářek, 

kteří doma napekli fi gurky, které pak 

paní Vybíralová s paní Búdovou umístily 

na stolek u křtitelnice. 

Foto: Pavel Kukleta

Zajímavou výzdobu obdivovali 

návštěvníci kostela po  dobu Vánočních 

svátků a  mnozí menší návštěvníci byli 

smutní, že nemohou nějakou fi gurku 

sníst. Vánoční doba však rychle uplynula 

a  druhou lednovou neděli děti zažily 

malou povánoční hostinu, kdy si mohly 

části betléma hned po  mši rozebrat 

a sníst.

-kuk-

Vánoční návštěva 

klientů DPS 

v kostele

Letošní vánoční bohoslužbu mohla 

prožít část klientů Domu pro seniory 

ve vranovickém kostele, kam je dopravili 

ochotní mladí farníci s  panem farářem 

Sojkou. 

Foto: Pavel Kukleta

Navzdory chladnému počasí byla mše 

pro klienty domova pěkným vánočním 

dárkem. Mohli si prohlédnout vánoční 

výzdobu kostela, perníkový betlém i velký 

betlém vzadu v  kostele. Atmosféra mše 

byla velmi příjemná a těšíme se na příští 

společnou akci.

-kuk-

Vánoční zpěvy 

a Novoroční koncert

Krásný hudební doprovod scholy 
Vranovice pod vedením slečny Hladíkové 
není nutné vranovickým farníkům 
představovat - stejně jak o jiných svátcích 
zazářilo jejich vystoupení na  půlnoční 
mši svaté a také na Boží hod. Díky jejich 
vystoupení byly i  letošní vánoce opět 
ve  znamení pěkných rytmických písní, 
které byly citlivě vybrány tak, aby se líbily 
mladším i starším posluchačům.

Foto: Pavel Kukleta

Podobně bychom chtěli i po letošních 
vánočních svátcích poděkovat všem 
dětem, které zpestřily bohoslužby v našem 
kostele zpěvem nebo hrou na  hudební 
nástroje - jejich vystoupení na  mši bylo 
na  svátek svatého Štěpána. Stejně jako 
v  uplynulých letech zahráli Michal 
Mazuch a Martin Stejskal na housle, Vojta 
Kříž na  saxofon, Liduška Hovězáková 
na  fl étnu a  nově Jirka Mazuch na  violu 
a  Václav Kukleta na  trubku, sestavu 
doplnila řada zpěváčků: Ondra Stejskal, 
Klára Čeledová, Klára Hájková, Hanička 
a  Anežka Čábelková, Toník Kukleta 
a Aneta Zugarová. Velké poděkování patří 
paní Machové a Stejskalové, které si našly 
čas a energii na nácvik vystoupení. Proto 
na konci mše svaté měl své místo v tyto 
dny i zasloužený potlesk a poděkování ze 
strany pana faráře.

První lednovou neděli se pak 
shromáždili všichni v kostele na vánočním 
koncertě chrámového sboru Hustopeče 
a sborečku ZŠ Vranovice, který secvičila 
paní učitelka Pantáková.  Účastníky 
a  účinkující tohoto koncertu neodradil 
ani velký mráz, který uhodil po  novém 
roce. Oba sbory se vzájemně výborně 
doplňovaly a  to nejen ve  společných 
skladbách. Střídání klasických koled, 
novějších skladeb a  starobylých 
mešních zpěvů vytvořilo velmi příjemné 
vystoupení, které udělalo hezkou tečku 
za hudebními zážitky letošních vánoc.

Pavel Kukleta
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Společenské dění

Jubilejní 10. Obecní ples 

s Mistříňankou

Osmdesát cen v tombole se sušičkou v čele

Již po desáté zahájil plesovou sezónu ve Vranovicích Obecní 

ples s oblíbenou Mistříňankou.

Hosty plesu uvítala slavnostně vyzdobená sportovní hala, 

uvaděči v  krojích, občerstvení na  stolech v  podobě koláčků 

od paní Volingrové, exkluzivních jednohubek, vína z Vinařství 

Dofek a Plesové noviny s programem a přehledem uplynulých 

deseti ročníků plesu.

O  předtančení se postarala Taneční škola Danza Brno 

s latinskoamaerickými tanci i Rock n‘ rollem. A na 80 šťastlivců 

neodcházelo domů s prázdnou, losovala se mimořádně bohatá 

tombola. Hlavní výhrou byla sušička na  prádlo, ale také 

například srnec, či divoká hus, šicí stroj, krb, luxusní kávovar, 

sada švýcarských nožů, akumulátorové nůžky na plot, fotoaparát, 

velkokapacitní sušička potravin, relaxační křeslo, nebo praktický 

alkoholtester. A samozřejmě spousty vína a  luxusních vinných 

kazet. A  mnoho dalšího. Ceny do  slosování věnovalo na  30 

fi rem, řemeslníků i jednotlivců a také Obec Vranovice. 

Foto: Pavlína Kurková 

Zapište si do kalendáře: 11. Obecní ples s Mistříňankou už 

je naplánován na 13. ledna 2018.

Budeme se na vás těšit

Štědrovečerní zpívání naladilo 

na Vánoce

Odhadem na  150 lidí si přišlo 

o  Štědrém dnu zazpívat koledy pod 

vánoční strom u  kostela. Tón udával 

sboreček při základní škole pod vedením 

Pavly Pantákové, příchozí obdrželi 

zpěvníky. Děti se bavily s  prskavkami, 

dospělí se zahřívali svařákem, který 

uvařili dobrovolní hasiči a  nechyběl čaj 

pro děti. Místy voněla domácí pálenka, 

jejíž ochutnávka probíhala především 
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v  pánských skupinkách. Skauti rozdávali v  kostele Betlémské 

světlo, které si lidé odnášeli domů v lucernách a na cestu domů 

zněly trumpety z  věže kostela v  podání malých muzikantů 

Kuklety a Klimeše.

Foto: Monika Humpolíková, Dagmar Sedláčková

Akci pořádala Obec Vranovice, pomáhali dobrovolní hasiči, 

základní škola, Restaurace Na  17-ce zapůjčila ohřívač pro 

sboreček.

-hum-

Mikuláš rozdával dárky. Čerti 

odešli s prázdnou

Slzy strachu, nebojácné úsměvy i  prokázaná odvaha při 

recitování a  zpívání před početným publikem. 5. prosince 

po setmění přijel svatý Mikuláš s družinou andělů a čertů před 

vranovický kostel. Přivezla je bryčka tažená černým vraníkem.

Ve  Vranovicích byly děti hodné. Mikuláš se svými 

pomocníky naděloval dárečky téměř hodinu. Čerti se však také 

nenudili, s připravenými pytli vyhlíželi malé hříšníky, které by 

vzali s  sebou do  pekla. Děti se ale pomocí písníček, básniček 

nebo přímluvy rodičů ubránily a čerti odjížděli s prázdnou.

Foto: Monika Humpolíková, Dagmar Sedláčková

Předvánoční atmosféru dokreslovalo mrazivé počasí. 

Na zahřátí si návštěvníci mohli dát svařák od hasičů nebo postát 

u pekelného ohně.

Text a foto: Jana Rozková 
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Z činnosti spolků a organizací

Lesní školka
Domečky a krmení 

pro zvěř

Děti z lesní školky společně s myslivci 

vyrazili na  pomoc zvěři. Před Vánocemi 

se v hlavě myslivce Zdeňka Bartoše zrodil 

nápad a v lednu jsme ho realizovali. 

První lednový čtvrtek, hodně větrný 

a  mrazivý, přijel Zdeněk a  Marek Losa 

k maringotce, děti a pejsci nasedli do kryté 

myslivecké vlečky upravené na hony a jeli 

jsme vstříc pomoci a dobrodružství. 

Foto: Martin Třináctý

Na  kukuřičném poli jsme nasekané 

stonky kukuřice očistili od  zbylých 

kukuřic a naložili je na vlečku. I kukuřice 

jsme posbírali do pytle a děti ji po cestě 

házeli na  pole jako krmivo pro zvěř. 

Na polích mezi Vranovicemi a Přibicemi, 

u  polní cesty, jsme zastavili a  stavěli ze 

stonků kukuřice domečky, které slouží 

v  zimě jako místo, kam se schovávají 

koroptve či jiná drobná zvěř. Děti svačily 

uvnitř vlečky, protože vítr byl opravdu 

studený. Děkujeme mysliveckému 

sdružení a těšíme se na další spolupráci. 

Martin Třináctý

Klub důchodců
My se čertů 

nebojíme, jsme již 

velcí a nezlobíme

Vánoce klepaly na  dveře, bylo 

4. prosince 2016. V  jídelně DPS se sešli 

členové klubu, aby dostali do  vánoční 

nálady nejen sebe, ale i  obyvatele DPS, 

které mezi sebe pozvali, aby jim zpestřili 

jejich pobyt a  navodili předvánoční 

atmosféru.

Náladu nám všem dodali Mikuláš, 

anděl a dva čerti. Jsme rádi, že jsou mezi 

námi členové, kteří jsou ochotni pobavit 

ostatní a  připravit pro nás překvapení 

v převleku.

Dalším, velmi milým programem, bylo 

vystoupení 14-ti mužáků z  Přibic, které 

se nám moc líbilo. Pro navození vánoční 

atmosféry, zařadili i vánoční koledy, které 

jsme si s nimi všichni zazpívali.

Zůstali s námi až do konce a zpívali 

nám písničky na přání.

Všem vám patří ještě jednou velký 

dík. Byl to jeden z  nejlepších Mikulášů 

v Klubu důchodců.

Zdeňka Melová

Moravský 
rybářský svaz

Jednodenní 

rybářský kurs

Moravský rybářský svaz, z.s. p.s. 

Vranovice oznamuje, že se bude konat 

v  měsíci únoru  jednodenní  kurs  pro 

dospělé a  mládež od  16 let, který 

je podmínkou pro získání prvního 

rybářského lístku. Kurs proběhne v obci 

Vranovice na  rybářské chatě. Přihlásit 

se mohou i  zájemci  z  okolních  obcí. 

Bližší informace a  přihlášky lze podat 

do  10.2. 2017  u  p.  Luboše Mrkvici  

na  tel. 702  066  505  nebo emailu: 

mrsmovranovice@seznam.cz.

-mrk-

Český svaz 
včelařů ZO 
Vranovice

Nejmenší výnosy 

medu za desetiletí

ZO ČSV z.s. Vranovice bojoval 

v loňském roce s nepřízní počasí i nemocí 

včel.  Výsledkem je nejnižší výnos medu 

za posledních deset let. Průměrný výnos 

na  jedno včelstvo v  celé organizaci byl  

jen 11 kg. Ve  vranovickém katastru je 

v současné době umístěno 244 včelstev.

Největší vliv na  medný výnos mělo 

počasí. Včely nestačily zareagovat 

na rychlý průběh jara.

Další negativní vliv – varoáza. Jedná 

se o  nekončící  boj s  tímto parazitem. 
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Chovaná včelstva v úlech jsou pravidelně, 

mimo mednou sezonu, ošetřována. 

Roztoč přezimuje hlavně na  divoce 

žijících včelstvech vyskytujících se např. 

v  lese. Všechna ošetření se provádí až 

po  medobraní. Na  léčení ostatních 

nemocí včel se nepoužívají antibiotika, 

jak je to povoleno v  okolních státech 

a hlavně v Asii a Americe. Proto je med 

z ČR jedním z nejkvalitnějších na světě.

Dalším faktorem je chování včel. 

Šlechtěním se podporují vlastnosti jako 

je: mírnost, péče o  plod, čistící pud, 

nerojivost atd. Za  tím účelem jsme se 

zúčastnili semináře o  chovu matek. 

V závěru loňského roku proběhlo školení 

o tlumení nemoci včel.

Přítomnost na  těchto seminářích  

a  nákup včelařských pomůcek můžeme 

uskutečnit i díky podpoře obcí. V letošním 

roce naši činnost fi nančně podpořily obce 

Vranovice, Přibice a Pouzdřany. Za to jim 

patří naše poděkování. Dotace či dary 

byly využity na  zkvalitnění chovu včel 

a udržení zavčelení obcí.  

Český svaz včelařů provedl v roce 2016 

přeregistraci na  zapsaný pobočný spolek 

na  základě změny zákona. Ve  spolku 

jsou chovatelé včel z  obcí  Vranovice 

(13/244), Přibice (11/98), Ivaně (5/314) 

a Pouzdřan (9/169) a dále ti z jiných obcí, 

kteří mají na katastrech shora uvedených 

obcí umístěna včelstva. V současné době 

má spolek 38 členů (z toho 5 žen), kteří 

se starají o 815 včelstev. 

Výbor pracuje ve složení:

  předseda: Vybíral Oldřich, Vranovice

  místopředseda: Bartoš Zdeněk, 

Vranovice

  jednatel: Ing. Procházka Václav, 

Přibice

  zdravotní ref.: Krejčí Radek, 

Pouzdřany

  účetní: Klimeš Zbyněk, Vranovice  

Další včelaři z  Vranovic: Nečasová 

Romana je kronikářkou a Vacková Marie 

členkou kontrolní a revizní komise. 

Bez včel to nejde.

Vybíral O. st.

Vinaři Vranovice 
ČZS ZO
Farář požehnal 

vínům

Vranovičtí vinaři už mají posvěcená 

mladá vína ročníku 2016. Za  účasti 

několika desítek vinařů a  příznivců vína 

jim požehnal v úterý 27.12.2016 podvečer 

v  sále Domu pro seniory farář Jaroslav 

Sojka. Vzájemná ochutnávka letošní 

produkce a  diskuse nad víny vytvořila 

komorní náladu v závěru roku. 

Foto: Dagmar Sedláčková

V  novém roce už vranovičtí vinaři  

začali s  přípravou tradičního koštu 

vín, u  kterého se sejdou příznivci už 

po osmačtyřicáté.

-hum-

Pozvánka na místní 

výstavu vín

V sobotu 11. 3. 2017 pořádá ZO ČZS 

místní sdružení vinaři Vranovice tradiční 

již 48. ročník místní výstavy vín. Všechny 

milovníky vín tímto zveme. 

Výstava se koná ve  sportovní hale 

na Lipové ulici a začátek je ve 14 hodin. 

K  poslechu a  zpěvu zahraje cimbálová 

muzika Katrán z Velkých Bílovic.

Jako tradičně bude pro návštěvníky 

připravena bohatá tombola.

Hodnocení vín se koná v  sobotu 

4. 3. 2016 ve  13 hodin v  jídelně DPS 

ve Vranovicích. 

-dof-

SDH Vranovice
Farář posvětil auto 

hasičů

Farář Jaroslav Sojka posvětil nové 

auto vranovických dobrovolných hasičů. 

Stalo se tak  v  neděli 11. 12. 2016. 

Nejprve se konala mše svatá v  kostele, 

poté devítimístnou dodávku slavnostně 

pokropil svěcenou vodou u sochy svatého 

Floriána. Zazpívaly děti z  kostelního 

sboru a  přání, aby auto hasičům dobře 

sloužilo, vyslovil místostarosta obce 

Vranovice Jaroslav Pezlar.

Nový vůz má Sbor dobrovolných 

hasičů Vranovice od  začátku listopadu. 
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Ford Tranzit Kombi nahradil starou Avii 

z roku 1987.

„Zatím jsme dodávku využili jen 

na  drobné popojížďky po  obci,“ uvedl 

starosta sboru dobrovolných hasičů 

Ladislav Pokorný. Nové auto bude 

hasičům sloužit na  dopravu k  zásahům, 

na  pravidelné schůze okrsku nebo 

na  dopravu k  pravidelnému školení 

jednotky.

Na  pořízení automobilu se podařilo 

získat dotaci ve  výši zhruba 440 tisíc 

korun od  ministerstva vnitra a  300 tisíc 

z  Jihomoravského kraje. Necelých 140 

tisíc korun doplatila obec z rozpočtu pro 

letošní rok.

-jal-

Foto: Pavel Kukleta
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Sport

TJ Sokol Vranovice 
Chytání kaprů 

i přenášení tučňáků

C v i č e n í 

v  Sokole jsme 

v  závěru loň-

ského roku 

ukončili „tra-

diční“ vánoční 

besídkou. 

Děti už 

čtrnáct dní 

předem věděly, 

že mají vyrobit 

o z d o b y 

na  vánoční 

stromeček a  tentokrát měly přinést 

sněhovou kouli. Ale ne z  papíru, a  ne 

větší než pinpongový míček. Asi 

nejoriginálnější byla sněhová koule 

zhotovená ze žárovky.

Na  besídce samotné si všechny děti 

vyrobily vánoční pyramidu, to je malou 

dárkovou kazetku ve  formě pyramidy 

a PF 2017.

Připravené byly hry a soutěže

Soutěžilo se ve  dvou družstvech,  

hoši proti dívkám, a  byl to opravdový 

boj. Všichni si mohli chytnout kapra, 

věšeli jsme poslepu prstýnky na  vánoční 

šňůru, sestavili jsme a přenášeli tučňáka. 

Snad největší úspěch měly pohádky, které 

děti předváděly. Každé družstvo mělo 

20 sekund na  přípravu a  poté muselo 

pantomimicky pohádku předvést. Není 

to snadné, když si například vytáhnete 

pohádku Kuba Kubula a  Kubikula. Ale 

i tu jsme uhádli.

Samozřejmě nechyběla ani 

ochutnávka vánočního cukroví.

Co dodat, vánoční besídka se vydařila 

a dokonce, když děti odešly domů, tak si 

udělali vánoční besídku i dospělí.

Marta Goliášová

Stolní tenis
Soutěže družstev 

v polovině

Jednou jsi dole, jednou nahoře, zpívá 

se v písni Život je jen náhoda.  Ve sportu 

to chodí zrovna tak.  Po  mnohaletém 

účinkování stolních tenistů Sokola 

Vranovice v krajských soutěžích družstev 

se v  průběhu loňské sezóny dostavily 

únava, zdravotní a organizační problémy, 

ztráta motivace  a  s  tím spojený „pád“ 

na okresní úroveň.

Za  tímto, ve  světě sportu naprosto 

banálním konstatováním, se v  případě 

vranovických ping-pongářů skrývají 

v  ročníku 2016/17 dvě družstva 

v  mistrovských soutěžích mužů, jedno 

v soutěži žen a jedno v soutěži dorostenců.

O  úspěšném podzimním vstupu 

žen do  soutěží družstev jsme přinesli 

informaci již v minulém čísle Zpravodaje 

(i po 8. kole si naše děvčata drží druhou 

pozici v tabulce). 

Mužské družstvo A  letos bojuje 

(zatím se střídavými úspěchy) v okresním 

přeboru I. třídy. Po  podzimních 11 

odehraných kolech  zaujímá s  pěti 

výhrami, pěti prohrami a jednou remízou 

„zlatý střed“ tabulky. Na  této bilanci se 

podíleli jednotliví hráči: Martin Klabusay 

– 23 výher/ 7 proher, Jan Křivka – 18/20, 

Stanislav Tetur – 20/23, Aleš Mrkvica – 

11/24, Michal Hanuš – 3/12. 

Družstvo B se v OP III tř. pohybuje 

s  bilancí 2 výhry, 1 remíza a  7 proher 

ještě o  několik příček níže. Sestupové 

starosti se ho však netýkají. Bilance 

jednotlivých hráčů: Petr Goliáš – 23/5, 

Pavel  Šťastný – 16/7, Pavel  Zmrzlík 

11/17, Daniel Pavelka 4/9, Roman Faron 

2/8, Ondřej Pavelka 2/14. Dorostenecké 

družstvo zatím odehrálo 4 zápasy z devíti, 

převážně s papírově nejsilnějšími soupeři. 

Prosazovat se již začínají hráči ročníků 

2002-2004, což se zatím jeví jako velký 

příslib do budoucna.

Bilance jednotlivců: Nela Dvořáčková 

6/6, Michal Mazuch – 3/6, Jan Furch – 

3/6, Jakub Beneš – 0/6.

Pavel Šťasný

SK Vranovice
Maškarní ples bude 

18. 3. 2017

Sportovní klub Vranovice oznamuje, 

že termín Maškarního plesu pro dospělé 

bude v  sobotu 18. 3. 2017 ve  sportovní 

hale T. J. Sokol. 

Začátek je ve 20 h, hraje kapela Wind 

Band, vstupné je 100,- Kč, masky 50,- 

Kč. Občerstvení a  bohatá tombola jsou 

zajištěny. 

Srdečně zvou členové SK Vranovice

Foto: Marta Goliášová
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Prodejna zahrádkářských potřeb
Vranovice, Pouzdřanská 500

Nabízí zákazníkům
• sazečku, semena, vážený hrášek, řepné 

semeno, sadbu brambor
• substráty, rašelinu
• hnojiva, postřiky
• krmiva pro psy, kočky, domácí zvířata

Provozní doba:
Po – Pá 8:30 – 16:00 h
So 8:30 – 10:00 h
Mobil: 724 613 007

Penzion Veritas Vranovice
oznamuje, že přijme servírku do hlavního 

pracovního poměru. 

Dobré platové podmínky. 

Více informací na tel. čísle  602 845 779

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 850 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně 
na podatelně úřadu

Občanská řádková inzerce ZDARMA

Sledujte aktuální dění v obci
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec

Dětský maškarní bál
Neděle 26. 2. 2017

od 15:00 h

sportovní hala T. J. Sokol

pořádatel: Sdružení rodičů 

a ZŠ a MŠ Vranovice

Maškarní ples
Sobota 18. 3. 2017

ve 20:00 h

sportovní hala T. J. Sokol

hraje kapela Wind Band

vstupné 100,- Kč, masky 50,- Kč

Občerstvení a bohatá tombola 

zajištěny

Pořadatel: SK Vranovice

Masopustní odpoledne

Sobota 25.2.2017

Obcí projde průvod s medvědem 

a dalšími tradičními i méně 

tradičními masopustními 

maškarami.

Pořádají Vranovické baby
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Blahopřejeme…

Březen
Naděžda Dlapková ........................ 60

Helena Fröhlichová ....................... 65

Hana Hochmanová ....................... 60

Libuše Mlátilíková Mrázková ....... 60

Ludmila Langsteinová .................. 84

Ludmila Formanová...................... 75

Karel Matoušek ............................. 82

Josef Zekl ...................................... 84

Josef Lejska ................................... 82

Jaroslav Bartošic ............................ 87

Milan Pešina ................................. 65

Marie Mikulíková ......................... 70

Květuše Ondroušková ................... 83

Jiřina Suchánková ......................... 81

Věra Rosová .................................. 75

Duben
Marcela Hasieberová ..................... 75

František Pospíšil .......................... 70

Vítězslav Karpíšek......................... 70

Pavla Pláteníková .......................... 60

Marie Dofková .............................. 91

Květoslava Němcová ..................... 60

Miluše Hanušová .......................... 80

Jan Dobeš ...................................... 60

Jiří Zajíc ........................................ 81

Juliana Rujzlová ............................ 80

Svatoslava Petrášová ...................... 81

Anna Procházková ........................ 85

Marie Kohoutová .......................... 70

Petr Mlčák .................................... 65

Narození
Antonie Třináctá

Isabella Krčálová

Úmrtí
Josefa Toncrová

Ludmila Drápalová

Růžena Stejskalová

Božena Bednářová

Demografi cký vývoj obyvatel 

Obce Vranovice v roce 2016

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2016
Muži ......................................... 1155

Ženy .......................................... 1163

Celkem...................................... 2318

- z toho dospělí ......................... 1852

 - muži ...................................... 923

 - ženy ...................................... 929 

- děti ........................................... 466

 - chlapci .................................. 232

 - dívky ..................................... 234

Průměrný věk obyvatel v  roce 2016 

byl 40.08 let.

Přistěhovalo se 78 občanů

Odstěhovalo se 22 občanů

Manželství uzavřelo v  obci 9 párů, 

z toho bylo 7 sňatků civilních a 2 sňatky 

církevní.

Narodilo se 40 dětí

Zemřelo 11 občanů

Nejstarší muž naší obce se narodil 

v roce 1919, dožívá se neuvěřitelných 97 

let

Nejstarší žena naší obce se narodila 

v roce 1922, dožívá se neuvěřitelných 94 

let.

V obci Vranovice bylo zkolaudováno 

16 nových rodinných domů.

Zuzana Škamradová, matrikářka




